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กอนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการของบริษัทฯ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด และที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่
ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 รายสามารถออกเสียงในแตละวาระวา
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได
การลงมติในแตละวาระใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรเพื่อนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สําหรับผูถือหุนที่
เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่นําเสนอ ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตขอใหสงคืนบัตร
สวนที่เหลือแกเจาหนาที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
นอกจากนี้พิธีกรยังไดแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบวา จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่
เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการ ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และแจงให
ที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชําระ
แลวจํานวน 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
33 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 37 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 70 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได
428,061,510 หุน คิดเปนรอยละ 47.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ
บริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557
ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งไดจัดประชุมไปเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยทางบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานทางเว็บไซตของ
บริษัทฯแลว ไมปรากฎวามีผูใดคัดคาน หรือขอแกไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2556 ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลว
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่สงมาดวย 1
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน เสนอแนะวา ในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคําถามในการประชุมผูถือหุน
ควรมีการระบุชื่อนามสกุลของผูถือหุนในรายงานการประชุมดวยเพื่อเปนการแสดงตัวตน ใหผูถือหุนที่ไมไดเขารวม
ประชุมรับทราบวา มีคําถามที่เกิดขึ้นจากผูถือหุนที่มีตัวตนจริง โดยหากมีผูประสงคไมออกนามใหแจงตอประธานฯ
หรือไมตองขานชื่อในการตั้งคําถาม และเปดโอกาสใหใชคําวาผูถือหุนในรายงานการประชุม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
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รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 โดยไดมอบหมายให
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่
ประชุมฯ รับทราบ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวา จากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศของป
2556 ที่อัตราการขยายตัวของจีดีพีเพียงรอยละ 2.9 ลดลงจากป 2555 ที่ขยายตัวรอยละ 6.5 สาเหตุอันมาจากปญหา
ทางการเมืองที่เริ่มมีความรุนแรงในชวงสองเดือนสุดทายของป 2556 สงผลใหเกิดการหดตัวลงอยางพรอมเพรียงของ
การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในชวงไตรมาสสุดทายของป 2556
อยางไรก็ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556 ไดบรรลุตามงบประมาณที่ไดกําหนดไว อันเนื่องจากบริษัทฯ
ไดสะสมผลการดําเนินงานที่ดีตลอดเวลาเกาเดือน ถึงแมวาในไตรมาสสุดทายของปบริษัทฯ จะไดรับผลกระทบของ
เศรษฐกิจที่ออนแอลงในชวงสองเดือนสุดทายก็ตาม
สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ มี
ยอดรายรับโดยรวมของป 2556 เปนเงิน 435.9 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวน 128.7 ลานบาท หรือรอยละ 42
บริษัทฯมีผลกําไรสําหรับปจากการดําเนินงานป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนเงิน 11.2 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งมีผลกําไร 26.5 ลานบาท ลดลงรอยละ 58 เนื่องจากป 2556 มีผลขาดทุนจากการดอยคาของ
หลักทรัพยเผื่อขายจํานวน 20 ลานบาท ทําใหผลกําไรสําหรับป 2556 ต่ํากวาป 2555 อยางไรก็ตามกําไรเบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 2556 เปนเงิน 35.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งเปนเงิน 27.2 ลานบาท สูงกวา 8.3 ลานบาท หรือรอย
ละ 31
บริษัทฯ มีรายไดคาบริการของป 2556 เปนเงิน 243.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 จํานวนเงิน 24.4
ลานบาท หรือรอยละ 11 อันเนื่องมาจากการเพิ่มลูกคารายใหมหลายรายในป 2556 การควบคุมตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ
ในป 2556 ทําใหตนทุนของธุรกิจบริการอยูในอัตรารอยละ 64 ต่ํากวาป 2555 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 67
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยป 2556 เปนเงิน 185.3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ยอดขายป 2555 จํานวนเงิน 72.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 113.1 ลานบาท หรือรอยละ 157 เกิดจากยอดขายอาคารชุดเดอะ
เพลนเนอรี่ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเสริมทีมงานดานการตลาดและการขาย ประกอบกับการปรับปรุงหองใหเปนที่
สนใจเพิ่มความพึงพอใจแกลูกคา ตนทุนขายโดยรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสําหรับป 2556 เปนอัตรารอยละ 73 สูง
กวาป 2555 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 66 เนื่องจากยอดขายสวนมากมาจากโครงการหองชุดอาศัยเดอะเพลนเนอรี่ซึ่งมีตนทุน
สูงกวาโครงการอื่น
บริษทั ฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารของป 2556 คิดเปนรอยละ 19 ของยอดรายไดโดยรวม เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2555 ซึ่งอยูในอัตรารอยละ 20 ซึ่งเปนประสิทธิภาพของการควบคุมคาใชจายในการบริหารของป 2556
ในขณะที่มีคาใชจายอันมาจากผลขาดทุนจากการดอยคาของหลักทรัพยเผื่อขาย 20 ลานบาทในป 2556 จึงทําใหยอดรวม
คาใชจายเปนเงิน 412.2 ลานบาท หรือรอยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 จํานวนเงิน 273 ลานบาท หรือรอยละ 89
ทั้งนี้ในป 2556 บริษัทมีรายไดอื่นนอกเหนือจากการดําเนินงานในธุรกิจเปนเงิน 6.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 15.7
ลานบาทของป 2555
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,163.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,135.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนการเพิ่มในสินทรัพยรวม 28.3 ลานบาท หรือรอยละ 2
แบงเปนสินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 500.9 ลานบาท หรือรอยละ 43 ของสินทรัพยรวม ไดแก (1) เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด จํานวน 151.3 ลานบาท (2) ลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 54.9 ลานบาท โดยลูกหนี้รวมสําหรับสิ้นสุด
ป 2556 จํานวนเงิน 62.3 ลานบาท หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.4 ลานบาท คงเหลือยอดลูกหนี้สุทธิ 54.9 ลานบาท
(เปรียบเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีจํานวนเงิน 50.1 ลานบาท) (3) ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย มูลคา 291.4 ลานบาท
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ประกอบไปดวยอาคารชุดเพื่อขาย (โครงการเดอะเพลนเนอรี่มูลคา 250.5 ลานบาท) สวนที่เหลือเปนอาคารพาณิชย
ทาวนเฮาส และหองชุดซื้อมาเพื่อขาย (4) วัสดุคงเหลือ มูลคา 3.3 ลานบาท
และสินทรัพยไมหมุนเวียน มูลคา 663.1 ลานบาท หรือรอยละ 57 ของสินทรัพยรวม ไดแก (1) ที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต มูลคา 446.7 ลานบาท ซึ่งในป 2557 ทางบริษัทฯ จะนําเอาที่ดินแปลงขนาดใหญที่
ปากเกร็ด (มูลคา 111.4 ลาน) มาพัฒนาโครงการหองชุดเพื่ออยูอาศัย ที่ดินสามโคก ปทุมธานี มูลคา 64.9 ลานบาท มา
พัฒนาโครงการอาคารพาณิชยอีกหลายโครงการอยางตอเนื่อง (2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ มูลคา 160.4 ลานบาท
(3) เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพยเผื่อขายมูลคา 38.5 ลานบาท (4) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน มูลคา 10.1 ลานบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลคา 75.9 ลานบาท เมื่อเทียบกับ 83.1 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวม 7.2 ลานบาท หรือรอยละ 9 โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน
(1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 37.8 ลานบาท ประกอบดวยเจาหนี้การคา 36.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97 ของหนี้สินหมุน
เวียน (2) หนี้สินไมหมุนเวียน มูลคา 38.1 ลานบาท ประกอบดวยตนทุนหลุมฝงกลบคางจาย 34 ลานบาท คิดเปนรอยละ
89 ของหนี้สินไมหมุนเวียน
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 1,088.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,052.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 35.6 ลานบาทหรือรอยละ 3
บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 13.3 เทา เมื่อเทียบกับ 11.2
เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 2.1 เทา เนื่องจากสินทรัพย
หมุนเวียนลดลง 5.3 ลานบาท หรือรอยละ 47.3 และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 7.2 ลานบาท หรือรอยละ 16
บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 0.07 เทา เมื่อ
เทียบกับ 0.10 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน
0.03 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 7.2 ลานบาท หรือรอยละ 8.7และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 35.6 ลานบาท หรือรอยละ
3.4
นอกจากนี้ผูบริหารไดกลาวถึงแนวโนมธุรกิจป 2557 วาบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการบําบัดและกําจัดกากของเสีย
อุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานเทียบเทาระดับสากล ถึงแมการแขงขันทางดานราคาจะทําใหบริษัทฯ มีสวนครองตลาดไมสูง
นัก แตบริษัทฯ ยังมั่นใจวาธุรกิจบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมจะยังคงเติบโตไดอยางตอเนื่อง ในขณะที่ภาค
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ไดเพิ่มอัตราสวนของรายไดสูงยิ่งขึ้นเชนกัน จึงทําใหแนวโนมการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
จากนั้นนายไพบูลย คูหเพ็ญแสง ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวาบริษัทฯ มีคาใชจายบริหารและคาใชจาย
อื่นๆ คอนขางสูงหากเทียบกับรายไดรวม ถึงแมผูบริหารจะเคยชี้แจงวาเปน Fixed Cost ที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แตตน
เห็นวาจะทําใหโอกาสที่ผลประกอบการจะเติบโตในอนาคตจะเกิดขึ้นนอยมาก จึงนาจะมีวิธีการควบคุมคาใชจา ยดังกลาว
ใหได และเสนอวากรรมการควรมาเขารวมประชุมอยางนอยรอยละ 70 ของจํานวนครั้งที่จัดประชุม โดยเห็นวาคาเบี้ย
ประชุมและโบนัสควรแตกตางกันระหวางกรรมการที่เขารวมประชุมและไมไดเขารวมประชุมดวย
ผูบริหารรับที่จะนําเรื่องเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการไปพิจารณา และชี้แจงในเรื่องคาใชจายวาบริษัทฯ
มี Fixed Cost ตั้งแตเริ่มตนลงทุนที่สํานักงานมาบตาพุด ถึงแมปจจุบันหลุมฝงกลบจะเต็ม ปดการใชหลุมไปแลวก็ตาม แต
บริษัทฯ ยังตองจายคาเชาตอไปอีก 15 ป จึงมีคาใชจายที่หลีกเลี่ยงไมได อาทิ คาเชาพื้นที่ คาภาษีโรงเรือน เปนตน แต
สวนใดที่หลีกเลี่ยงไดฝายบริหารก็พยายามทําทุกวิธี หากมองยอนกลับไปหลายปที่ผานมา ถึงแมธุรกิจบําบัดกากของเสีย
ของบริษัทฯ จะมี Gloss Margin ถึงรอยละ 80 บริษัทฯ ก็ยังขาดทุน แตปจจุบัน Gloss Margin เพียงรอยละ 60 ธุรกิจ
บําบัดกากของเสียยังมีกําไรได เพราะผูบริหารเขาไปใสใจในแงของคาใชจาย การลดตนทุนดําเนินการ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางาน
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นายธีระ สุขสุคนธ ผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุน สอบถามถึงทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ และความ
คาดหวังตอผลประกอบการในป 2557
ผูบริหารชี้แจงวา จากการจัดทํางบประมาณป 2557 ตั้งแตปลายปที่แลว บริษัทฯ มุงหวังใหธุรกิจทั้งสอง
ภาคสวนเติบโต โดยประมาณการวาจะทํารายไดจากธุรกิจบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม 270 ลานบาท และ
รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 310 ลานบาท แตมาตนปปญหาดานการเมืองสงผลกระทบตอทุกธุรกิจโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตซึ่งเปนลูกคาหลัก บริษัทฯ คาดวาอาจจะตองปรับประมาณการลง แตยืนยันวาจะพยายาม
ดําเนินการใหไดตามงบประมาณที่จัดทําไวเดิม อัตราการเติบโตในป 2557 จะเพิ่มขึ้นพอสมควร โดยเฉพาะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย
นางสาวสุมาสี รัตนมณีโชติ ผูถือหุน สอบถามเรื่อง Fixed Cost วากอนจะดําเนินโครงการไดมีการศึกษา
กอนหรือไม เพราะเห็นวาคาใชจายของสํานักงานมาบตาพุดที่ตองเสียไปอีก 15 ป เปนสิ่งที่ตองเสียโดยสูญเปลา
ผูบริหารชี้แจงวา เรื่องดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแตสมัยเริ่มตนกอตั้งบริษัทฯ กับผูบริหารชุดเกา ซึ่งไมอาจ
แกไขได โดยเฉพาะการทําสัญญาเชาที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยซึ่งผูกพันถึง 30 ป แตอยางไรก็ตาม
สถานที่ของสํานักงานมาบตาพุดในปจจุบันยังใชเพื่อการรวบรวมและ Blending ของเสีย ซึ่งทํารายไดใหกับบริษัทฯ เพียง
พอที่จะจายคาเชาพื้นที่ เพียงแตสวนของหลุมฝงกลบที่เต็มและปดไปแลว
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน ในฐานะตัวแทนชมรมผูถือหุนไทย สอบถามเรื่องหลักทรัพยเผื่อขายวาเปนตัว
ใด และปจจุบันมีกําไรหรือขาดทุน
ผูบริหารชี้แจงวาหลักทรัพยเผื่อขายที่บริษัทฯ ซื้อไวเปนของ TTA ปจจุบันขาดทุน
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน เสนอแนะเพิ่มเติมวา บริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงธุรกิจใดก็ตามที่ไมสันทัด และ
มองวา Fixed Cost ของบริษัทฯ นาจะมีวิธีแกไขได โดยแสดงความเห็นวากรณีการฝงกลบกากของเสียนาจะทําใหเปน
สภาพคืนธรรมชาติได และหยุดการจายเงินคาเชาพื้นที่ นอกจากนี้นายฮั้วใช อัคควัสกุล ยังกลาวเพิ่มเติมวา ขอให
ประธานฯ วางแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการตอตานคอรรัปชั่นเพื่อเปนประโยชนแกบริษัทฯ โดยแสดงความเห็นวาหากบริษัท
จดทะเบียนไมมีคอรรัปชั่น สิ่งที่จะผูถือหุนจะไดคือเงินปนผลที่เพิ่มขึ้น เพราะการคอรรัปชั่นเปนตนทุนของบริษัทจด
ทะเบียน เปนตนทุนประเทศ หากคนไทยทั้งประเทศประกาศไมเอาคอรรัปชั่น ประโยชนจะตกแกประเทศไทย และ
คาดหวังวาบริษัทฯ จะดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับคอรรัปชั่นเปนวาระของบริษัทฯ และอยากใหเปนวาระแหงชาติในอนาคต
ประธานฯ ชี้แจงวาเรื่องคอรรัปชั่นถือเปนนโยบายสําคัญของบริษัทฯ อยูแลว และใหคํามั่นที่จะให
ความสําคัญที่จะตอตานการคอรรัปชั่นดังกลาว
นายกรชนรรถ พธานานนท ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับปญหาดานการเมืองสงผลกระทบตอธุรกิจ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตซึ่งเปนลูกคาหลักนั้น บริษัทฯ มีแนวทางแกไขอยางไร และตองการทราบวาสินทรัพย
ดอยคาคืออะไร มีวิธีการระบายสินคาเหลานี้อยางไร
ผูบริหาร กลาววาบริษัทฯ ยังหวังวาอุตสาหกรรมยานยนตจะเติบโตขึ้น อาจมีเพียงชวงนี้ที่ประสบปญหา
ซบเซา อยางไรก็ดีลูกคาของ GENCO มีหลากหลายไมเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนตเพียงอยางเดียว ลูกคาประจําสวน
ใหญเปนบริษัทตางชาติ อีกสวนหนึ่ง GENCO ก็พยายามแสวงหาลูกคารายใหมซึ่งเปนรายยอยใหมากขึ้น เพราะลูกคา
รายยอยสวนมากจะมองในแงของตนทุนที่ถูก ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับวาราคาอาจจะสูงที่สุดเพราะบําบัดอยางถูกตองและยึด
มาตรฐาน ปจจุบันลูกคาหลายรายเริ่มกลับมาใชบริการ จากสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมในเหตุการณไฟไหมกองขยะทํา
ใหภาครัฐมีมาตรการที่เขมขนในการตรวจสอบมากขึ้น บริษัทฯ จึงมั่นใจวาถึงแมจะไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ
การเมือง แตบริษัทฯ ก็สามารถแสวงหาลูกคาใหมเพิ่มขึ้น และธํารงลูกคาเกา โดยเฉพาะลูกคาตางชาติท่เี ชื่อมั่นในบริการ
ของบริษัทฯ ใหยังคงอยูกับบริษัทฯ ได นอกจากนี้ผูบริหารไดตอบขอซักถามเกี่ยวกับสวนสินทรัพยดอยคาวามาจากการ
ซื้อหลักทรัพยตัวหนึ่งไวนานแลว ในป 2556 ไดถูกดอยคาไป 20 ลานบาท โดยทางบริษัทฯ จะตองกําจัดออกไปใหเร็ว
ที่สุดเพราะจะทําใหมีผลกระทบตอการรับรูรายไดในปตอๆไป
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นายกรชนรรถ พธานานนท ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวาลูกคาจากตางประเทศสวนใหญเปนชาติใด
ผูบริหาร กลาววาสวนใหญเปนลูกคาญี่ปุน เนื่องจากเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม ยึด
หลักการที่ถูกตอง โดยยกตัวอยางกลุมบริษัทมินีแบ กลุมบริษัทโฮยา และบริษัทโซนี่ ดีไวซ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จํากัด เปนตน
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดตรวจสอบและไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
1,163,953,231 ลานบาท
หนี้สินรวม
75,869,466 ลานบาท
รายไดรวม
435,883,937 ลานบาท
กําไรสุทธิ
11,168,434 ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพยรวม
1,172,510,077 ลานบาท
หนี้สินรวม
72,879,029 ลานบาท
รายไดรวม
389,697,605 ลานบาท
กําไรสุทธิ
10,387,273 ลานบาท

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได
นิติบุคคล 10,387,273 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม แตเนื่องจากในป 2557 บริษัทฯ มีโครงการลงทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพยหลายโครงการ จึงจําเปนตองสํารองกําไรสะสมเพื่อประโยชนดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
แลวจึงเห็นควรเสนอดังนี้ อนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 530,000 บาท และงดจายเงินปนผล
ประจําป 2556
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 530,000 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,010 เสียง คิดเปนรอยละ
99.9999
ไมเห็นดวย
500 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดย
มอบหมายใหนายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
นายอังคณี วรทรัพย ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13 ซึ่งกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2557 มีกรรมการที่ตองพนตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานไดแก
(1) ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
(2) ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ
กรรมการ
(3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(4) นายอัศวิน วิภูศิริ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
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ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และความรู
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นวา
กรรมการทั้ง 4 ทานมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ อันจะเปนคุณประโยชนตอบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเปนอยางดีและ
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
และเพื่อความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปน
รายบุคคล
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน ไดแก ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย และนายอัศวิน วิภูศิริ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
(1) ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
(2) ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
(3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
(4) นายอัศวิน วิภูศิริ
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
โดยไดมอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป
สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งนายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5369 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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เลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป
2557 เนื่องจากพิจารณาวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด
โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด
แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได
และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2557 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
(1) คาสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ
695,000 บาท
(2) คาสอบบัญชีบริษัทยอย 2 แหง* 235,000 บาท
หมายเหตุ * บริษัทยอยทั้ง 2 แหง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5369 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย 2 บริษัท ประจําป 2557 ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท บีพีอาร
ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได และอนุมัติคา
สอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 930,000 บาท (เกาแสนสามหมื่นบาท) ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวา
การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
สําหรับป 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับป 2556 คือ
(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/เดือน

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557

10

(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ
1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 3 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน และที่
ปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ
20,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/ครั้ง
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อเปนการเพิ่ม
สภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงคที่จะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 สรุปรายละเอียดสําคัญไดดังนี้

ชื่อ
ชนิด
จํานวนที่ออก
ราคาตอหนวย
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ GENCO-W1
: ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได
: ไมเกิน 180,000,000 หนวย
: 0 บาท (ศูนยบาท)
: 19 พฤษภาคม 2557
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อัตราการใชสิทธิ
ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธีการจัดสรร

วันกําหนดการใชสิทธิ
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: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับ
อัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
: หุนละ 1.10 บาท เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
: 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแตวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จนถึง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะ
ไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ใน
อัตราสวนหุนสามัญเดิม 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยบริษัทฯไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
: ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคํานวณตามอัตราสวนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหปดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน และในกรณีที่มีใบ
สําคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสวนที่เหลือดังกลาวตอไป
: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกวันทําการ
สุดทายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้กําหนดวันใชสิทธิครั้งแรกใหตรงกับวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2557
และวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหากวันกําหนดการ
ใชสทิ ธิตรงกับวันหยุดทําการ ใหเลื่อนเปนวันทําการกอนหนา
: 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง

: และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการ
ผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มีอํานาจในการ
(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่อง
กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน รายละเอียดการเสนอขาย
(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยประธานฯ
แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “GENCO-W1”) จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดทิ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม
2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยโดยปดสมุดทะเบียนในวันที่
9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ
และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจในการ
(1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน
รายละเอียดการเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และ (3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 5 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
1 หนวย ตามที่อนุมัติไปแลวในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทฯตองเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน
180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก
900,000,000 บาท เปน 1,080,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 900,000,000 บาท เปน
1,080,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่
อนุมัติแลวในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทฯ มีความจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,080,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดสิบลานบาท)
แบงออกเปนหุน
1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาทถวน)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ
-ไมม-ี “
ทั้งนี้ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนาย
ทะเบียน
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงให
ทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
1,080,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดสิบลานบาท)
แบงออกเปนหุน
1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาทถวน)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน)
หุนบุริมสิทธิ
-ไมม-ี “
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ใหแกผูถือหุนเดิม (GENCO-W1) ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ตามที่ปรากฎในระเบียบวาระที่ 8 และ 9
บริษัทฯ ตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
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คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ดังกลาว
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 12

พิจารณารับรองการใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํารายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด
พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดเขาทํารายการซื้อ
ที่ดิน จํานวน 2 แปลง ไดแก ที่ดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 ไร 3 งาน 8 ตารางวา
(2,308 ตารางวา) และที่ดินบริเวณถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ไร 97 ตารางวา (897 ตารางวา) จากบริษัท
ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลคารวม 91,534,000 บาท โดยมีแผนที่จะ
พัฒนาที่ดินดังกลาวเปนโครงการอสังหาริมทรัพย เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รายการดังกลาวจัดเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไมมีเงื่อนไขทางการคาโดยทั่วไป
ทั้งนี้เมื่อคํานวณขนาดรายการ โดยนับรวมตนทุนการซื้อที่ดินและคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น
92,106,920 บาท จะมีขนาดรายการเทากับรอยละ 8.47 ของสินทรัพยมีตัวตนสุทธิ (NTA) คํานวณจากงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายการดังกลาวมีขนาดรายการมากกวารอยละ 3 ของ NTA ตามเกณฑ
รายการที่เกี่ยวโยง
บริษัทฯ จะตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย และตองจัดใหมีที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเสนอตอผูถือหุน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดแตงตั้ง
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการใหบริการบําบัดและกําจัดของเสีย
จากอุตสาหกรรมทั้งที่เปนอันตรายและไมเปนอันตรายใหแกโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และในป 2548 บริษัทฯ ได
ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองแสวงหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่อง การเขาซื้อที่ดินดังกลาว เปนที่ดินที่ตั้งอยูในทําเลเปาหมาย และมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะ
นํามาซึ่งรายไดและผลตอบแทนที่ดีแกบริษัทฯ และผูถอื หุนทุกราย
แตเนื่องจากรายการดังกลาวเกิดขึ้นแลวในเดือนธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มิไดปฏิบัติตามเกณฑเกี่ยวโยง
ดวยเหตุความเขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะรายการ อยางไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ไดรับคําชี้แจงจาก
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สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติใหนําเสนอรายการตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํารายการซื้อ
ที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) ตามรายละเอียดขางตน
สําหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคลองกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ในประเด็นความสมเหตุสมผลของรายการวา การทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสม
สําหรับความเปนธรรมของราคา ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาราคาในการเขาซื้อที่ดินทั้ง 2 แหงจาก
ภัทรเฮาส ต่ํากวาราคาประเมินโดยผูประเมินมูลคาทรัพยสินในตลาดทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกวา
ตนทุนทางการเงินถั่วเฉลี่ยของบริษัทฯ ทั้ง 2 โครงการ
สําหรับความเหมาะสมของเงื่อนไขในการทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความเห็นวา เงื่อนไข
สําคัญที่ระบุในสัญญาซื้อขายที่ดินเปนไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาการทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและจะเปนประโยชนตอบริษัทฯตอไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการเขาทํารายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
ดังกลาว
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
รับรองการใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํารายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํารายการซื้อที่ดินจาก
บริษัท ภัทรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) มูลคารวม 91,534,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มี
สวนไดเสีย 180,546,700 เสียง ดังนี้
เห็นดวย
247,514,810 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เรื่องการซื้อหุนคืน
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมวาการซื้อหุนคืนเปนเครื่องมือบริหารทางการเงินในอนาคต
จะกระทําไดตอเมื่อขอบังคับของบริษัทฯ ไดถูกกําหนดไว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เกี่ยวกับการซื้อหุนคืน เพื่อใชเปนเครื่องมือบริหารทางการเงินในอนาคต ตาม
รายละเอียดดังนี้
“ขอ 40
หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการ
แกไขขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลซึ่งผูถือหุนเห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรม
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(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน การซื้อหุนของบริษัทคืนตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่บริษัทซื้อหุนคืนในจํานวนไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
หุนที่บริษัทถืออยูอันเนื่องมาจากการซื้อหุนคืนนั้น จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
ไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล
การซื้อหุนของบริษัทคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัดหุนที่ซื้อคืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชบังคับ
อยูในขณะนี้”
จากนั้นนายไพบูลย คูหเพ็ญแสง ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวาการซื้อหุนคืนเปนสิ่งที่ดี แตขอใหผูบริหาร
พิจารณาตรงจุดของราคาที่เหมาะสม ณ ตอนซื้อดวยหากแพงเกินไปก็ไมถือวาเปนสิ่งที่คุมคา และเสนอแนะเพิ่มเติมวา
หากบริษัทฯ มีสภาพคลองสวนเกิน แลวนําเงินไปลงทุนตอใหไดผลตอบแทนที่สูงกลับมาถือเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก แลว
หากเห็นวาตลาดรวมในประเทศไมดีการซื้อหุนคืนเปนสิ่งที่สําคัญอันดับสอง สุดทายคือถาเห็นวาราคาหุนสูงเกินไป ไมมี
ความเหมาะสม การจายปนผลออกมาในระดับที่เหมาะสมถือเปนความจําเปนในระดับสาม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯออกเสียงลงมติ
อนุมัติเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เรื่องการซื้อหุนคืน โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เรื่องการซื้อ
หุนคืน ตามที่เสนอดังนี้
“ขอ 40
หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานําหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งอนุมัติการ
แกไขขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผลซึ่งผูถือหุนเห็นวา
ตนไมไดรับความเปนธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพ
คลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน การซื้อหุนของบริษัทคืนตองไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่บริษัทซื้อหุนคืนในจํานวนไมเกินกวารอยละ 10 ของทุนชําระแลว
ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
หุนที่บริษัทถืออยูอันเนื่องมาจากการซื้อหุนคืนนั้น จะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้ง
ไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล
การซื้อหุนของบริษัทคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัดหุนที่ซื้อคืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธกี ารที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชบังคับ
อยูในขณะนี้”
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.00
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วาระที่ 14

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถอื หุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตนายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ผูถือหุน ไดสอบถามวา ในเชิงบริหารจัดการ
GENCO มีชื่อเสียงในดานการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมาชานาน แตในระยะหลังมีการลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมากยิ่งขึ้นจึงอยากสอบถามถึงทิศทางของบริษัทฯ จะยังมุงไปในเรื่องการบําบัดกากอุตสาหกรรมหรือไม
บริษัทฯ มีนโยบายการแขงขันอยางไร
ผูบริหารกลาววา บริษัทฯ ขอยืนยันในการที่จะพัฒนาธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมใหเขมแข็งและ
เติบโตยิ่งขึ้น สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่จะมาเสริมรายรับ ในความเปนจริงบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900 ลาน
บาท ในขณะที่รายรับของบริษัทฯ 200-300 ลานบาท ไมคุมคากับเงินที่ลงทุน แตจะใหธุรกิจกากมีรายรับถึง 900 ลานบาท
เปนไปไดยาก จึงมีการแตกแขนงออกไปในธุรกิจที่ผูบริหารสวนหนึ่งมีความชํานาญ ทุกวันนี้บริษัทฯ มีรายรับรวมเพิ่มสูงขึ้น
แตความเชื่อมั่นในธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมยังมีอยู เพราะกระทรวงอุตสาหกรรมยังเปนผูถือหุนใหญ บริษัทฯ
ยังใหความเขมขนในแงของการขยายการบําบัดของเสียอยางตอเนื่อง มีการเจรจาที่จะตออายุสัญญากับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมตอไปในอนาคต ในแงของการแขงขัน บริษัทฯ จะไมแขงขันดานราคา แตจะแขงกับคุณภาพและชื่อเสียง
แขงในแงของความถูกตองความมีมาตรฐาน ตองสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคา การแตกแขนงของธุรกิจไปยังธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยก็เพื่อประโยชนของผูถือหุนทุกคน แตอยากใหผูถือหุนมั่นใจวาภาระกิจหลักของบริษัทฯ จะยังรับหนาที่
เปนผูบําบัดกากของเสียที่ถูกตองตอไป
นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร ผูถือหุน กลาวเพิ่มเติมในแงของตนทุนวา อยากฝากใหผูบริหารพิจารณาใน
สวนที่เกี่ยวของกับเรื่องของการบําบัดกากของเสียวาจะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปพัฒนาในเรื่องของตนทุนที่ถูก แทนที่ที่จะ
ไปซื้อที่ดินในที่เจริญแลวไดหรือไม และใหความเห็นในสวนของการกําจัดของเสียวานาจะเติบโตไดอีกเยอะ เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ เพิ่มจํานวนขึ้น ตนทุนตอหนวยจะสามารถลดลงไดหากมีจํานวนลูกคาเพิ่มมากขึ้น และเห็นวาใน
แงการพัฒนาการบําบัดของเสียของ GENCO ยังถือวาชาหากเทียบกับความเจริญของภาคอุตสาหกรรม สําหรับราคาหุน
ของบริษัทฯ ก็นาจะขึ้นไปไดมากกวานี้หากบริษัทฯ มุงเนนไปที่ตนทุนและการเพิ่มยอดขาย
นางทิพาภรณ อุนศิริ ผูรับมอบฉันทะ กลาววาในฐานะตัวแทนของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยขอเสนอแนะ
ใหการประชุมครั้งตอไปมีการแสดงตัวเลขขึ้นจอในสวนของมติออกเสียงลงคะแนนของผูที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง พรอมแสดงวาเปนกี่เปอรเซนตของจํานวนผูเขารวมประชุม เพื่อความถูกตองและชัดเจน
ไมมีผูถือหุนเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมฯ
ทุกทาน และขอปดประชุมฯ
ปดประชุมฯ เวลา 16.45 น.

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

